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١٢ مليون
اجمالى السوريين المتضررين من النزاع

٩,٣ مليون
اجمالى المحتاجين داخل سورية

٢,٧ مليون الجئًا
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العراق

األردن

تركيا

لبنان

٣,٢١٦ قتيًال فى مايو/يوليو
 ٦٥٥,٤٤٢

نازحًا من نينوا، صالح الدين و دياال

١,٣مليون نازحًا داخليًا(قديم)
٢٨٠,٠٠٠عائدًا  

عدد القتلي  ۲۰۱۳-۲۰۱٤ 

۰
٥۰۰

۱۰۰۰
۱٥۰۰
۲۰۰۰
۲٥۰۰

مايويونيويوليواغسطسسبتمبراكتوبرنوفمبرديسمبرينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيو

 ٥٥٨,٦٤٨
نازحًا داخل أنبار فى ٢٥ يوليو ٢٠١٤

نزاع/إنعدام أمن  نازحون داخليا   الجئون  عائدون  حماية  أمن غذائي  سبل المعيشة  مياه وٕاصحاح  

العراقالجمهورية العربية السورية

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: لمحة عامة عن األوضاع اإلنسانية (حتى 5 مارس/آذار 2013)

أفغانستان

٦٣٠,٠٠٠ نازحًا داخليًا
٥,٧ مليون عائدًا

 ١٤٠,٠٠٠<  شخصًا تضرروا من الفياضانات فى مايو

تسبب النزاع المسلح وحالة انعدام األمن واسعة النطاق والتعرض 
بكثرة للكوارث الطبيعية في خلق أوضاع إنسانية صعبة وطويلة 

األمد.  

٦١٪ من السكان يعانون إنعدام األمن الغذائي

فيضانات  

تواصل أوضاع انعدام األمن والنزوح الممتد التسبب في إحتياجات إنسانية كبيرة 
الحجم بالنسبة للمواطنين العراقيين. وفرضت جماعة الدولة اإلسالمية في العراق 

والشام وجماعات المعارضة المسلحة سيطرتها على مدينة الموصل مما تسبب في 
موجات واسعة من النزوح الجماعي. 

فلسطين

١,٨ مليون  محتاجًا

باكستانايران

أكثر من ٤٦٨,٠٠٠ نازحيًا داخليًا جديدًا الى مناطق 
اخرى من باكستان

٧٤٪ من العائدين نساء واطفال
٩٣٠,٠٠٠ نازحًا يتواجدون فى اقليم خيبر بختونخوا 

والمناطق القبلية الخاضعة للحكم الفيدرالي

١٤,١ مليون محتاجًا
٤٣٪       من السكان يعانون إنعدام األمن الغذائي

٣٠٩,٨٢٣   نازحًا داخليًا

اليمن

٢٤٣,٢٢٠ الجئون من القرن األفريقي

 
٨٠,١٨٥

نازحًا داخليًا

 ٣٣,٩١٥
الجئًا

ليبيا
تستمر أوضاع انعدام األمن في شرق ليبيا 

وطرابلس، حيث شنت عمليات عسكرية من قبل 
بعض وحدات الجيش الليبي ضد الجماعات 

االسالمية المسلحة. 

ضربت األمطار الغزيرة واالعواصف الثقيلة 
مناطق مختلفة من ايران في مايو/آيار 
ويونيو/حزيران مما عطل سير الحياة 

اليومية للمواطنين وأوقع أضراًرا على 
اآلالف من األشخاص. 

تسبب االحتالل والتصعيد الذي شهده الصراع 
مؤخًرا  إلى تفاقم أزمة الحماية طويلة األمد. 

ال يزال طول أمد النزاع والقصور التنموي 
واستمرار حالة عدم االستقرار المصدر الرئيسي 

لألزمة اإلنسانية.  

أجبرت التطورات األمنية في شمال وزيرستان، الواقعة في المناطق 
القبلية الخاضعة للحكم الفيدرالي مئات اآلالف من األشخاص على 
ترك منازلهم واالنتقال إلى خيبر بختونخوا (KP) وأجزاء أخرى 

من باكستان وأفغانستان منذ ۲۲ مايو/آيار ۲۰۱٤.  

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: لمحة عامة عن األوضاع اإلنسانية (۳۰ يوليو/حزيران ۲۰۱٤)

يتسبب النزاع المسلح في موجات واسعة من النزوح الجماعي
مما يؤثر بشدة على سالمة المواطنين وسبل كسب رزقهم.

    www.unocha.org     www.reliefweb.int

الحدود واألسماء والتسميات الموضحة والمستخدمة على هذه الخريطة ال تعني إقرارا أو قبوال رسميا من قبل األمم المتحدة.  
تاريخ اإلنتاج: ۲۸ فبراير / شباط  ۲۰۱٤        

majidi@un.org :استخالص أراء 
  المصادر: قسم رسم الخرائط التابع لألمم المتحدة، وأوتشا، وشركاء األمم المتحدة        


